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Informações da Parceria 
 
Processo nº 069.1465.2019.0000486-79 

Órgão da Administração Pública: Superintendência dos Desportos do Estado 

da Bahia – SUDESB 

Representante legal: Vicente José de Lima Neto 

Organização da Sociedade Civil:  ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE 

SALVADOR 

CNPJ: 06.055.992.0001/30 

Representante legal: DERNIVAN NUNES DO NASCIMENTO 

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento nº 07/2019. 

Objeto: Apoio financeiro para fazer frente às despesas de premiação, 

material promocional e locação de estrutura do “CAMPEONATO 

BAIANO DE BICICROSS 2019 - 1ª ETAPA” 

Período de vigência: 15/05/2019 a 24/06/2019 

Período de execução: 19 de maio de 2019  

Valor do Repasse: R$ 80.320,80 (oitenta mil, trezentos e vinte reais e 

oitenta centavos) 

Prorrogação: De  oficio por 01 dias, através da Portaria  nº 52/2019 no  DOE    

25/05/2019. Passando a vigência para 25/06/2019. 
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Relatório Técnico de Monitoramento de Parceria 

Termo de Fomento nº 07/2019 

 

Introdução 

 

O presente relatório trata da análise da execução  do Termo de Fomento       

nº 07/2019, que teve como objeto o apoio financeiro para fazer frente às 

despesas de premiação, material promocional e locação de estrutura 

do “CAMPEONATO BAIANO DE BICICROSS 2019 - 1ª ETAPA”, ação esta 

que foi promovida pela ABS – ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE 

SALVADOR ,com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da 

Bahia – Sudesb, tendo como finalidade desenvolver a prática da modalidade 

no estado da Bahia, gerando aos atletas e equipes um evento de qualidade 

com estrutura, premiação de qualidade, divulgação, atendimento médico, 

oferecendo oportunidades aos pilotos da casa mostrarem seus talentos com 

os melhores pilotos do estado. 

   

A primeira etapa do Campeonato Baiano de BMX 2019 ocorreu no domingo 19 

de maio do ano corrente, na Pista Tertuliano Torres, Praia do Corsário, em 

Salvador. A corrida teve a participação de mais de 100 pilotos e equipes 

baianas que buscavam pontuação no ranking local. Os treinos livres iniciaram 

às por volta de 07:30, e a largada oficial aconteceu por volta das 10:00. 

 

Uma das atrações da competição foia participação da atleta baiana Paola Reis, 

um dos principais nomes da modalidade da atualidade. A atleta acabou de 

retornar da Europa na última semana, onde permaneceu quase 30 dias 

participando de competições e aperfeiçoando os treinamentos, onde 

conquistou medalhas de ouro e prata na Copa Europeia de BMX, a ciclista  
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segue somando pontos no ranking mundial na briga por vaga nos Jogos 

Olímpicos do Japão, em 2020.  No baiano, ela disputou na categoria elite, na 

prova masculina, por não ter concorrentes na categoria. 

 

A Competição foi realizada pela Associação de Bicicross de Salvador, sob a 

supervisão da Federação Baiana de Ciclismo, com apoio financeiro da 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), que investiu R$ 

80.320,80 (oitenta mil, trezentos e vinte reais e oitenta centavos) para a 

realização do evento que contou com a participação aproximada de 200 atletas 

de 12 municípios baianos, divididos em 16 categorias (adultos, jovens e 

crianças) e aconteceu na pista Tertuliano Torres, localizada na Praia do Corsário e 

contou com a supervidão da Federação Baiana de Ciclismo. 

 

Para garantir a plena execução e cumprimento do objeto foram pactuadas as 

metas e ações descritas abaixo, assim como o status de cumprimento de 

cada uma delas, podendo ser: 

 

a) CUMPRIDA, quando houve a entrega completa do serviço/ material; 

b) CUMPRIDA PARCIALMENTE, quando houve a entrega parcial do 

serviço/ material; 

c) NÃO CUMPRIDA, quando não houve a entrega do serviço/ material. 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE SITUAÇÃO 

                             PREMIAÇÃO 

 
Troféus personalizados de 
40cm de altura em MDF 
para 16 categorias 

128 CUMPRIDA 
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Troféus personalizados de 

30cm de altura em MDF 

para 01 categorias 

PROMOCIONAL 

08 CUMPRIDA 

 
Medalha de participação 

30 CUMPRIDA 

                                                Estrutura          

 
Locação de Sonorização 

01 CUMPRIDA 

Sistema eletrônico do 

portão “GATE” 

01 CUMPRIDA 

 
Locação de Ambulância UTI 

01 CUMPRIDA 

Locação de toldos pirâmide 

– tam 5x5m 

07 CUMPRIDA 

Locação de banheiros 

Químicos 

06 CUMPRIDA 

Locação de toldos 

pirâmides –tam 12x12m 

01 CUMPRIDA 

Locação estrutura metálica 
de podium 08 lugares tam 
6x3m 

01 CUMPRIDA 

                                  MATERIAL PROMOCIONAL  

Banner impresso em lona 
vinilica com acabamento em 
ilhós para fundo de podium –
tam 6x3m 

01 CUMPRIDA 

Camisa para atleta e 

organização  tecido 

poliéster  

200 CUMPRIDA 

 
Camisa manga longa de
corrida atleta 

150 CUMPRIDA 

 
Placas em polietireno de 
2mm, adesivada para 
identificação das bicicletas 

01 CUMPRIDA 

Banner impresso em lona 02 CUMPRIDA 



 

vinilica com acabamento em 

ilhós para pórtico de largada 

– tam. 9x1m 

Banner impresso em lona 

vinilica com acabamento em 

ilhós para portão de largada 

– tam. 9x0,50m 

Bonés 

Squeeze personalizado

 
Flay Banner 
 

Conclusão 

 

Consideramos que o evento cumpriu com sua finalidade

justificativa e objetivos do Plano de Trabalho na realização do 

BAIANO DE BICICROSS 2019 

exitoso cumprindo integralmente com 

 

Lauro de Freitaas 

 

              

 

 
 

vinilica com acabamento em 

ilhós para pórtico de largada 

Banner impresso em lona 

com acabamento em 

ilhós para portão de largada 

01 CUMPRIDA

200 CUMPRIDA

Squeeze personalizado 200 CUMPRIDA

10 CUMPRIDA

Consideramos que o evento cumpriu com sua finalidade

justificativa e objetivos do Plano de Trabalho na realização do 

BAIANO DE BICICROSS 2019 - 1ª ETAPA” , sendo considerado importante e 

integralmente com a sua proposição. 

Lauro de Freitaas -BA , 23  de maio de 2019. 
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CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

CUMPRIDA 

Consideramos que o evento cumpriu com sua finalidade descrtito na 

justificativa e objetivos do Plano de Trabalho na realização do “CAMPEONATO 

, sendo considerado importante e 



8 

 

  

 
 

ANEXO 
 

1- Links referentes a divulgação do evento 

 
http://www.sudesb.ba.gov.br/2019/05/1405/Salvador-recebe-1a-etapa-do-

Campeonato-Baiano-de-BMX-neste-domingo-.html  

 

http://www.sudesb.ba.gov.br/2019/05/1395/Equipes-de-Bicicross-se-
reunem-para-Primeira-Etapa-do-Campeonato-Baiano-de-BMX-2019-.html 

 

https://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/2060055-orla-de-salvador-
recebe-1a-etapa-do-baiano-de-bicicross 

 
2-  Fotos                              

 

 

Premiação para as campeãs do campeonato 
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Competição na pista pista Tertuliano Torres, localizada na Praia do Corsário 

 

Competição na pista pista Tertuliano Torres, localizada na Praia do Corsário 

 

 

Competição na pista pista Tertuliano Torres, localizada na Praia do Corsário 
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Premiação CAMPEONATO BAIANO DE BICICROSS 2019 - 1ª ETAPA 


